Od 2004. godine do 2019. godine 509 zadruga HB ostvarilo je sredstva putem mjere
potpore radu zadruga hrvatskih branitelja

Održivost u više od 54% zadruga HB-korisnica potpore Ministarstva

Najveći broj zadruga HB-korisnica potpore Ministarstva djeluje na području
Splitsko-dalmatinske, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

Zadruge HB-korisnice potpore Ministarstva bave se poljoprivredom, turizmom,
pčelarstvom, prerađivačkom djelatnošću

Potpora radu zadruga HB –
za razvoj poslovnog plana
zadrugama koje imaju 2/3
članova iz ciljne skupine

Potpora za proširenje
postojeće djelatnosti – za
razvoj projekata zadruga HB i
drugih malih poduzetnika,
obrtnika i poljoprivrednika iz
ciljne skupine

Potpora za novo
zapošljavanje – poslodavcima
koji zapošljavaju osobe iz ciljne
skupine (zadruga može biti
poslodavac)

 Cilj sajmova je upoznavanje javnosti s proizvodima braniteljskih
zadruga  najčešće vezani uz obilježavanje obljetnica iz Domovinskog
rata
 U svibnju 2019. godine organiziran dvodnevni sajam zadruga HB (Dan
Oružanih snaga RH i Hrvatske kopnene vojske)

Suradnja Ministarstva s HPB d.d.
• Sporazum o suradnji na poticanju mikro, malog i srednjeg
poduzetništva hrvatskih branitelja i djece hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata
• HPB budućim korisnicima nudi povoljnije kreditne uvjete u odnosu
na standard
• kreditirati je moguće poljoprivrednu i poduzetničku djelatnost

Suradnja Ministarstva s Agronomskim fakultetom
• Sporazum o suradnji kojem je cilj uspostava i razvijanje
međusobne suradnje usmjerene održivom i ruralnom razvoju te
unapređenju kvalitete poljoprivredne proizvodnje hrvatskih
branitelja i članova njihovih obitelji
• povezivanje znanosti i prakse u svrhu postizanja optimalnih
rezultata

Suradnja Ministarstva s Podravkom d.d.
• Sporazum o suradnji u realizaciji potencijalnog otkupa proizvoda
zadruga hrvatskih branitelja za potrebe industrijske prerade
• pružanje podrške zadrugama HB i OPG HB u plasmanu
poljoprivrednih domaćih proizvoda na tržište
Predmet suradnje:
 Povrće (paprika, krastavci, feferoni, rajčica, …)

 Voće (šljive, jabuke, …)
 Žitarice (pšenica, kukuruz, …)
U 2019. g. održane su prezentacije u 22 grada i općine.
U 2020.g. nastavljamo s održavanjem prezentacija - važno je motivirati HB-proizvođače da se
uključe u projekt
U 2018. godini isporučeno je 4.133 t proizvoda, a u 2019. godini 11.959 t proizvoda, što
predstavlja porast otkupa za 7.826 t.

 Topusko, 6. ožujka 2020. godine
 aktualne teme iz zadružnog poduzetništva i djelovanja
braniteljskih zadruga
 predstavljanje sporazuma o suradnji koje je Ministarstvo
sklopilo s različitim gospodarskim subjektima i tijelima s
ciljem poticanja rada braniteljskih zadruga

 Promovirati postojeće mogućnosti suradnji s gospodarskim
i znanstvenim institucijama među hrvatskim braniteljima i
članovima njihovih obitelji – poduzetnicima i
poljoprivrednicima
 Stvaranje sinergijskog učinka mogućnosti, motiviranosti i
rezultata

